
 آیین افتتاحیه مدرسه کسب و کارهای فناورانه هوگر پالس سین برنامه

 1400امرداد  16شنبه 

 ساعت عنوان

 11 پخش سرود،تالوت قرآن کریم

 11:05 پخش تیزر برنامه

 11:10 خوش آمد گوئی مجری و معرفی برنامه

 11:12 ارائه گزارش برگزار کننده از فرایندهای برنامه )رامین عبدی(

 11:25 سخنرانی آقای رزمی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات استان 

 11:35 سخنرانی خانم دکترناصری معاونت محترم سازمان فناوری اطالعات ایران

 11:45 سخنرانی دکتر صالحی رییس مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

سخنرانی دکتر شایقی رییس بنیاد نخبگان به نمایندگی از معاونت علمی 

 ریاست جمهوری

12:50 

 12:10الی  12:50 نشست خبری

 لیست میهمانان:

 سمت نام سمت نام

ازمان فناوری سمعاون  خانم دکتر ناصری

 اطالعات ایران )آنالین(

مدیر کل ارتباطات و  آقای دکتر رزمی

فناوری اطالعات استان 

 )حضوری(

رئیس پارک علم و فناوری  آقای دکتر ابراهیم پور  نماینده محترم

 استان)حضوری(

رئیس مرکز نوآوری و رشد  آقای دکتر صالحی 

دانشگاه محقق 

 اردبیلی)حضوری(

 بانک پست ریاست هشترودی بهنام آقای

 )حضوری(اردبیل

آقای دکتر روشنیان 

 فرد

مرکز نوآوری معاون نوآوری 

و رشد دانشگاه محقق 

 اردبیلی )حضوری(

پست  کل اداره مدیر آقای جوادی شیخ احمد

 )حضوری(



رئیس بنیاد نخبگان استان  آقای دکتر شایقی

 )حضوری(

 هادار کارآفرینی اداره رییس کاتبدکتر اسحان  آقای

 )حضوری(کار کل

 مجیدآقای مهندس 

 فر هادی

رئیس سازمان نظام صنفی 

 رایانه )حضوری(

 نوآوری سرای رییس پردلبابک  دکترآقای 

 اردبیل اسالمی آزاد دانشگاه

 )مجازی(

 جهاد رشد مرکز معاون اقای مهران محمدی

 )مجازی( دانشگاهی

 و نوآوری صندوق رییس بابایی آقای

 )حضوری(اردبیل شکوفایی

آقای دکتر بهزاد 

 مهدوی

 کوچک صنایع معاون

 صنعتی های شهرک شرکت

 )حضوری(

 و صدا مجازیامور  معاون آقای فرزانه وش

 )حضوری(سیما

 ای حرفه و فنی عاونم نژاد نجفی آقای

 )مجازی(

 علوم تحقیقات عاونم آقای دکتر پورفرضی

 )مجازی(پزشکی

رئیس دانشگاه پیام نور  آقای فدائیان

 )مجازی(

آقای دکتر داریوش 

 لطیفی

رئیس دانشگاه علمی 

 کاربردی)مجازی(

ریز، رییس پارک علم و فناوری سمنان، ،مرکز رشد دانشگاه گرگان و مدیران شتاب ضمن مدیر مرکز رشد دانشگاه تب در

 دهنده های حامی به صورت مجازی ارتباط خواهند داشت.

 


